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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ορθή επανάληψη
ως προς την σύνταξη

Αριθ.Αποφ.334/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας προθεσμίας λήξης υποβολής
προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
διαγωνισμού του
έργου : « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση
Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα
με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα
από την αρ.πρωτ. 12050/11-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος

Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος
Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος
Κουμπής Γρηγόρης
- Τακτικό μέλος
Ροπόκης Ευάγγελος
- Τακτικό μέλος
Κορωναίος Κοσμάς
- Αναπλ. μέλος
Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος
Νίτσας Γεώργιος
Τακτικό μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:
«…Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. Τις διατάξεις του N. 4555/18
5. Τις διατάξεις του Ν.4623/19
6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, όπως ισχύει
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7.

Την αρ. 23/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζα περί 1 ης Τροποποίησης
του τεχνικού προγράμματος έτους 2021 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

8.

Την αρ 76/2019 μελέτη του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 231/2021 Α.Ο.Ε

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις με χρηματοδότηση από Πρόγραμμα α) ΠΔΕ ΥΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017 ΣΕΟ5500010 με το ποσό των 143.220,00ευρώ
β) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με το ποσό των 114.480,00 ευρώ
10.Την αριθ. Α/Α 221 αριθ. Πρωτ. 6114/2021/11.03.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
δέσμευση πίστωσης ποσού 257.000,00 € για το έτος 2021 (ΑΔΑΜ : 21REQ008304118 2021-0318)
11.Το τεύχος της εγκεκριμένης διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ : 21PROC008594502 202105-13) όπου στα άρθρο 18 αναφέρει

:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης τη/ .ς προθεσμίας υποβολής των προσφορών61 ορίζεται η
11/06/2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/06/2021 ,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.62
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω
της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και
νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.
12. Το γεγονός ότι κατά την συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των
προσφορών όπως προκύπτει και από τον πίνακα συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ,δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά και ο διαγωνισμός απέβη άγονος
Εισηγούμαστε:
Α) Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας προθεσμίας λήξης υποβολής προσφορών και
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών διαγωνισμού του έργου : « Κατασκευή ραμπών
και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου
Πρέβεζας » καθότι κατά την συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των
προσφορών όπως προκύπτει και από τον πίνακα συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ,δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά και ο διαγωνισμός απέβη άγονος .
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Β) Να ορισθεί νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και νέα
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ως εξής :
Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών61 ορίζεται η
05/07/2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
09/07/2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.…».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος

καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

•
•
•
•
•

τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
την εισήγηση της υπηρεσίας
την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
1. Εγκρίνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας προθεσμίας λήξης υποβολής
προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών διαγωνισμού του έργου :
« Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Αμεα σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας » καθότι κατά την συγκεκριμένη καταληκτική
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών όπως προκύπτει και από τον πίνακα
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ,δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και ο διαγωνισμός
απέβη άγονος .
2. Ορίζει νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και νέα
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ως εξής :
Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών61 ορίζεται
η 05/07/2021

,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
09/07/2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 334/2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

